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OSIJEK - Osječki Filozofski fakultet i Odsjek za hrvatski jezik i književnost jučer su svečano 

obilježili 80. rođendan prof. dr. sc. Stanislava Marijanovića, profesora emeritusa, nekadašnjeg 

dekana Pedagoškog fakulteta i rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

O zaslužnom kroatistu i slavistu, književnom povjesničaru, uredniku i publicistu te zauzetom 

kulturnom djelatniku govorili su dekanica Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Loretana Farkaš, 

predsjednik ogranka Društva hrvatskih književnika Mirko Ćurić, prof. dr. sc. Ružica Pšihistal s 

Odsjeka za hrvatski jezik i književnost te izv. prof. dr. sc. Milica Lukić, voditeljica Odsjeka. 

Dekanica Farkaš istaknula je brojne zasluge profesora emeritusa Marijanovića te podsjetila da je 

slavljenik bio dekan Pedagoškog fakulteta, iz kojeg je izrastao današnji Filozofski fakultet, u dva 

mandata (1980. - 1984.) te rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (1990. - 1994.). 

Utemeljio je i dva poslijediplomska studija, filologije (1987.) i Hrvatskog jezika i književnosti u 

kontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti (1990.). Profesor Marijanović zaslužan je i za 

osnivanje Studija glume i Studija glazbene kulture, što je bio temelj za utemeljenje današnje 

Umjetničke akademije. 

Mirko Ćurić u ime Društva hrvatskih književnika podsjetio je na dva važna podatka, da je prof. dr. 

sc. Marijanović bio dopredsjednik DHK kao i predsjednik osječkog ogranka Društva. Prof. dr. sc. 

Ružica Pšihistal je, govoreći o slavljeniku, obuhvatila cjelokupnu njegovu karijeru, posebno 

istaknuvši njegovo proučavanje dvojice hrvatskih kulturnih velikana Matije Petra Katančića i 

Josipa Jurja Strossmayera. Lijepim riječima zahvale svojem bivšem profesoru obratila se i izv. 

prof. dr. sc. Milica Lukić. 

Slavljenika Marijanovića pozdravili su i osječki gradonačelnik Ivica Vrkić te rektor osječkog 

sveučilišta, prof. dr. sc. Željko Turkalj. Svoj obol slavlju dao je i Tamburaški komorni ansambl 

Umjetničke akademije u Osijeku pod ravnanjem Marka Sesara. (D.C.) 

 

http://www.facebook.com/Glas.Slavonije
http://www.facebook.com/Glas.Slavonije


 

Strossmayer nas je kulturno odgojio 

Naposljetku, okupljenima se emotivnim govorom obratio i sam prof. Marijanović zahvalivši svima 

i objasnivši svoje motive zašto je odlučio ostati u Osijeku i tu graditi svoju znanstvenu i društvenu 

karijeru. Pred kolegama, uglednim gostima i studentima objasnio je kako je njegova krilatica “dati 

i davati, a ne uzeti i uzimati te biti i postojati”. “To nas je naučio veliki Strossmayer, koji nas je 

kulturno odgojio”, naglasio je Marijanović, rekavši nešto o političkim pritiscima iz ranih 90-ih, u 

vrijeme njegova rektorovanja, kada se sugeriralo da osječko sveučilište odbaci Strossmayerovo ime 

u svome nazivu. “Otkuda su ti ljudi došli?” pitao se Marijanović. Naposljetku je, na ruskom jeziku, 

koji je također studirao, citirao velikog ruskog pjesnika Aleksandra Sergejeviča Puškina. 

 


